Uczniowie kl. IIc Gimnazjum – ANIOŁAMI DZIECI Z
ODDZIAŁU ONKOLOGICZNEGO
– Najciekawsze pytania wciąż pozostają pytaniami. Kryją w sobie
tajemnicę. Do każdej odpowiedzi trzeba dodać „być może”. Tylko na nieciekawe
pytania można udzielić ostatecznych odpowiedzi.
–

Chcesz powiedzieć, że dla „Życia” nie ma rozwiązania?
Chcę powiedzieć, że dla „Życia” jest kilka rozwiązań, a więc nie ma żadnego.

– A ja myślę, ciociu, że dla życia nie ma innego rozwiązania niż żyć.!
/ Éric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża/

Nie wiem, kto roznosi plotki,
że lektury są nudne! Przecież to nieprawda!
Trzeba znaleźć na nie sposób… albo spojrzeć
przez pryzmat naszego życia! Jedno i drugie
ma oczywiście miejsce na lekcjach języka
polskiego!  To właśnie ostatnio omawiana
lektura „Oskar i pani Róża” ÉricaEmmanuela Schmitta natchnęła nas do
działania!
Książka
przedstawia
losy
nieuleczalnie chorego na raka chłopca.
Każdego dnia odwiedza go Pani Róża,
wolontariuszka,
która
za
pomocą
przedziwnych opowieści o legendarnych
zapaśniczkach pomaga głównemu bohaterowi pogodzić się
z nadchodzącą śmiercią. Wymyśla dla Oskara zadanie. Chłopiec
ma przeżywać każdy kolejny dzień tak, jakby było to 10 lat.
Każdego dnia pisał list do Boga, w którym opisywał swoje
wątpliwości i doświadczenia życiowe..
Uczniów bardzo poruszyła historia Oskara. Wiedzą, że ich
rówieśnicy również zmagają się z tak poważną chorobą. Dlatego
bez wahania włączyli się w akcję WYLOSUJ ANIOŁA, która
polega na pisaniu kartek mających nieść wsparcie dzieciom
przebywającym na oddziale onkologicznym.

Akcja pisania kartek, powstała z inicjatywy rodziców dzieci
leczonych na onkologii. Lęk, ból, niepewność – to wszystko towarzyszy
dziecku i jego rodzinie podczas choroby. Kartki od Aniołów mają
przywrócić im nadzieję, radość i poczucie bezpieczeństwa.
KAŻDY może ZOSTAĆ ANIOŁEM!

Akcja jest prosta – należy wysłać kartki na adres: Fundacja”Gdy Liczy się Czas”
ul. Nowy Świat 30a/6 20-418 Lublin, dzieci te kartki losują. Na oddziale
onkologii jest duża rotacja, dzieci otrzymują chemioterapię, lub naświetlania.
Wyjeżdżają do domu, kolejne dziecko przyjeżdża na leczenie lub powikłanie po
chemioterapii. Dzieci leczą się długo, ale nie przebywają przez cały czas
w szpitalu. Mają przerwy i na te przerwy wyjeżdżają do domu. Więc, nie
wiemy, jakie dziecko wylosuję tą kartkę. Ale prośba jest taka, żeby się modlić za
to dziecko, które Waszą kartkę wylosuję. Można w kartce zamieścić swoje dane
kontaktowe – może nawiążecie kontakt i modlitwa nie będzie już taka
anonimowa?
/źródło: http://gdyliczysieczas.pl/wylosuj-aniola/

Akcja jest bezterminowa, tak jak niestety bezterminowe są
zachorowania na raka wśród dzieci. Cieszę się, że nasza młodzież ma
w sobie tyle empatii i wrażliwości na los innych młodych ludzi i chętnie
włączają się w tego typu inicjatywy.
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